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Zhodnocení poloviny roku 2019.
Blížíme se k polovině roku 2019, a proto si dovolím udělat malé zhodnocení a ohlédnutí za prováděnými akcemi.
Dům s pečovatelskou službou čp. 530 MK
Před domem byl po překládce elektrického vedení zhotoven nový chodník, na nějž navázala výstavba rozšířeného
stání pro automobily před budovou. Dále byla provedena oprava plotu, čímž se zvelebilo okolí domu. V objektu byly
od začátku roku kompletně zrekonstruovány dva byty. Ve třetím bytě nyní probíhají dokončovací práce. Opravy
bytů probíhají průběžně a z celkových 18 bytů zbývá opravit ještě poslední tři. V minulých letech bylo provedeno
zateplení budovy a výměna oken a dveří. Ještě nás čeká malování a úprava chodeb. Od začátku letošního roku bylo
při úpravách objektu a okolí již proinvestováno zhruba 1.6 milionu Kč.
Na Houseníku
Po dokončení technického zhodnocení chodníků v ulici Palackého na přelomu loňského a letošního roku jsme
pokračovali chodníkem v ulici Na Houseníku. V květnu zde byla položena nová vozovka, čímž byla dokončena
celková rekonstrukce této ulice, vyvolaná havárií kanalizace v loňském roce. Společnost VaK Nymburk a.s. předtím
provedla rekonstrukci kanalizace.
K. Havlíčka Borovského
Další akcí ukončenou je chodník v části ulice K. H. Borovského v části od náměstí Svobody po ulici Husova jako další
komunikace od náměstí ke škole. V podzimních měsících bude provedena výsadba drobné zeleně.
Konírna
Po mnoha letech se dočkala nové střechy budova restaurace Konírna v zahradě kulturního domu. Byla provedena
kompletní výměna krovů, dostavba štítů a položena nová krytina. Po opravách plotů v minulých letech a výměně
střechy bude pokračovat v příštím roce další zvelebení těchto prostor.
Husova
V současné době probíhají práce na akci pracovně nazvané „Lokalita Husova II“. Dodavatelská firma pokládá
v lokalitě plynovod, kanalizaci a vodovod, včetně přípojek přivedených na hranici stavebních pozemků. Náklady
akce by měly činit přibližně 3.8 miliónu korun. Stavba sítí bude dokončena vybudováním rozvodu elektřiny
společností ČEZ. Po pouti by měly být zahájeny práce na výstavbě komunikace a odvodnění v první části, kde již
většina rodinných domů stojí. Předpokládané náklady činí 6.5 milionu Kč s DPH. Město dále připravuje projekt na
výsadbu ochranné zeleně a sadu pro celou lokalitu, který bude rozdělen do dvou až tří části. Na tuto akci bude
požádáno o finanční příspěvek z některého z dotačních fondů.

Sokolovna
Jak určitě víte, zastupitelstvo města schválilo zakoupení objektů
čp. 90 a 91 – Sokolovny s přilehlým rodinným domem. Během
června by prodej měl schválit na svém sjezdu stávající majitel
objetu Česká obec sokolská. Město podalo žádost o finanční
dotaci v projektu „Revitalizace brownfieldu v MK“. Projekt
zahrnuje zakoupení objektu a jeho následnou rekonstrukci.
Předpokládaný náklad na celou akci je skoro 15 milionů Kč
s konečným termínem realizace do konce roku 2022. Dotace by
měla činit 70% uznatelných nákladů akce. Teď jenom budeme

doufat, že budeme při získání dotace úspěšní.
Rychlá záchranná služba
Možná jste už v tisku zaznamenali, že od 1. června 2019 došlo ke změně na stanovišti Zdravotnická záchranná
služba Středočeského kraje (dále ZZS) v Městci Králové. Ve všední dny nebude sloužit žádný lékař. Během
víkendových dní, přesně od pátku večer do pondělního rána, by měl být zajištěn lékař. Změna je výsledkem jednání
mezi vedením okresního pracoviště v Nymburce a ZZS v Kladně. Hlavním důvodem je nedostatek lékařů ZZS
Město Městec Králové oslovilo vedení ZZS s tím, že cítíme ohrožení občanů města a okolních obcí. Situací se
zabývali také zástupci obcí sdružených do Svazku obcí Mikroregion Střední Polabí. Budeme nadále komunikovat i se
Středočeským krajem jako jejím zřizovatelem. ZZS si v areálu Městské nemocnice Městec Králové a.s. pronajímá
nebytové prostory pro sídlo svého výjezdového stanoviště, jinak s ní nemá nic společného.
Vedení města ani nemocnice nemá na vzniklý stav žádný vliv a rozhodovací pravomoc. Společně s okolními obcemi
se budeme snažit o navrácení původního stavu.

Moje červnové zamyšlení
V průběhu posledních měsíců objevily a objevují různé informace a zaručené zprávy o využití bývalých prostor areálu
PREFY (SAVASU). Jsou podávány tak, že o všem vím, a jsem na to občany dotazován při různých setkáních.
Majitelem areálu je společnost FERTISTAV a.s. Městec Králové, která hledá možnosti využití. Od majitele společnosti
pouze vím, že má zájem se sejít se zastupiteli města a starosty okolních obcí. Cílem této snahy by mělo být jejich
informování o tom, jaké záměry by majitel měl s lokalitou a také sondování možné spolupráce s těmito obcemi. Při
své práci se potkávám s mnoha podnikateli a občany. Při schůzkách zazní dotaz, co by město a jeho obyvatelé
potřebovali nebo jaké jsou záměry a sny. Je mi podsouváno, že neinformuji nikoho dále.
No, to ani nemohu. Vesměs jde o podnikatelské záměry a úvahy ve fázi myšlenek. Při zveřejnění podobné informace
bych vystavoval sebe i ostatní zastupitele nebezpečí jejich prozrazení a zmaření investice ze strany konkurence
investora a následné žaloby.
Milan Pavlík
starosta města

Plánované akce na koupališti v Městci Králové

29.6. 2019 od 20 hodin

JAMARON a THE APPLES
19.7. 2019 od 20 hodin

MALÝ DROBNÝ BAND
09.08. 2019 od 20 hodin

BRUTUS
30.8. 2019 od 19 hodin

OPEN AIR KONCERT
CROSSBAND, PIŠTŮV SKLEP
HITMAKERS, LOGR

Informace z radnice

Pozvánka na pouťovou zábavu.
V sobotu 13. července 2019 se bude v zahradě
kulturního domu Na Staré poště konat tradiční
pouťová zábava. Od 20 hodin k tanci a poslechu
hraje taneční skupina Jana Vlasáka. Vstupné 50 Kč.
V neděli 14. července 2019 od 15 hodin bude
v zahradě hrát skupiny Lyra J. Perného. V případě
nepříznivého počasí se akce přesouvají do sálu
kulturního domu.

Město reaguje na požadavky občanů a připravuje
změnu v systému svozu plastů. Budou omezeny
kontejnery na plast umístěné po městě a naopak bude
posílen svoz plastových nádob z domácností na interval
dvakrát za měsíc. Občané, kteří si dosud nepožádali o
nádoby na tříděný odpad a mají o ně zájem, mohou si
podat žádost v účtárně úřadu.
Uzavírka náměstí Republiky v době konání pouti.
Náměstí bude uzavřeno od 11.7.2019 14 hodin do
15.7.2019 10 hodin. Objízdné trasy vedou po místních
komunikacích. Zastávky linkových autobusů budou
přemístěny ke kostelu sv. Markéty a zastávky dálkových
autobusů budou přesunuty do ulice T.G. Masaryka před
bývalou firmu Drupol.

